Instructie voor Practitioners
Uitleg over het aanmaken van praktijk profiel, agenda events en nieuwsberichten op
Trager.nl

Inhoud
Uitnodiging ............................................................................................................................................. 4
Inloggen.................................................................................................................................................. 4
Profiel ..................................................................................................................................................... 4
Account .............................................................................................................................................. 5
Practitioner-profiel ............................................................................................................................. 5
Praktijk locaties .................................................................................................................................. 7
Contact informatie ............................................................................................................................. 8
Events in agenda .................................................................................................................................. 10
Event aanmaken ............................................................................................................................... 11
Type event ........................................................................................................................................ 11
Doelgroep ......................................................................................................................................... 11
Datum............................................................................................................................................... 12
Locatie .............................................................................................................................................. 12
Kosten en sprekers ........................................................................................................................... 12
Media ............................................................................................................................................... 13
Zichtbaarheid ................................................................................................................................... 13
Contact informatie ........................................................................................................................... 13
Opslaan ............................................................................................................................................ 13
Nieuwsbericht ...................................................................................................................................... 15
Inhoud toevoegen ............................................................................................................................ 15
Titel en tekst ..................................................................................................................................... 15
Samenvatting ................................................................................................................................... 16
Afbeeldingen .................................................................................................................................... 16
Zichtbaarheid ................................................................................................................................... 16
Opslaan ............................................................................................................................................ 17

Versiebeheer
#
0.1
1.0
1.1
2|P age

datum
7-8-2016
30-8-2016
21-9-2016

Revisie
Initiele versie
Aangepast nav website updates
Publiceren event aangepast

Editor
J.Oostendorp
J. Oostendorp
J. Oostendorp

3|P age

Uitnodiging
Als je via de mail een uitnodiging ontvangen hebt klik dan op de link in de e-mail en volg de
instructies op het scherm voor het aanmaken van een wachtwoord.

Inloggen
Om toegang te krijgen tot de beheersfuncties moet je eerst inloggen. Dit doe je door op de home
page op de knop ‘Inloggen >>’ te klikken.

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘inloggen’.

Profiel
Elke practitioner kan zijn eigen profiel beheren op de website. Deze is dan te vinden op de kaart ‘vind
een practitioner’.
Na te zijn ingelogd klik je op ‘mijn account’.
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Account
Vervolgens krijg je een weergave van je account. Klik op ‘bewerken’.

Practitioner-profiel
Je komt nu op de pagina met je account instellingen. Om je Practitioner-profiel te wijzigen klik op
‘Practitioner’.
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Je profiel kun je op deze pagina maken en wijzigen.
Opload een portret foto en vul je naam in, praktijknaam volgt later.

Bij omschrijving schrijf je de tekst die de bezoeker bij je profiel ziet. Dit kan bijvoorbeeld bevatten:
Je specialismes, je motivatie, de verschillende diensten die je aanbiedt etc. probeer het wervend en
bondig te houden.
Bij Extra informatie (intern) schijf je informatie die alleen ingelogde leden kunnen lezen. Dit is
bedoelt om samenwerking tussen leden te bevorderen. Bijvoorbeeld of je open staat voor
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uitwisseling of dat je graag samen op lokale beurzen staat.

Praktijk locaties
Ook je locatie(s) kun je opgeven voor de weergave op de kaart.
Vul je adres gegevens in. Bij locatienaam kun aangeven of het de locatie is voor je praktijk of voor
bijvoorbeeld Mentastics lessen. Klik op ‘find address on map’.

Mocht het ballonnetje niet op de juiste plek landen dan kun je deze corrigeren.
Sleep het ballonnetje met de muis naar de juiste positie en vink ‘Re-geocode’ aan.
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Aangeraden wordt om de waarden bij lengte- en breedtegraad niet te wijzigen.
In de volgende adres box kan een eventueel tweede adres worden toegevoegd. Als dit niet
voldoende is klik dan op ‘Item toevoegen’ om nog een extra adres box te openen. Graag alleen
locaties die daadwerkelijk als praktijkruimte of groepsles ruimte worden gebruikt aanmaken. Geen
incidentele workshop ruimtes.

Contact informatie
Contact informatie en foto en video materiaal volgt hieronder.

Belangrijk: Sla de wijzigingen op door te klikken op ‘Opslaan’
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Events in agenda
Als practitioner kun je agenda events aanmaken. Deze dienen dan wel direct verband te houden met
de Trager Approach.
Op de ‘Events’ pagina klik je op inhoud toevoegen.
Let op: op deze pagina staat de legenda, kies welk type je wilt gaan toevoegen

Klik vervolgens op ‘Event’

Op de ‘Event aanmaken’ pagina vul je titel en de omschrijving van het event in.
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Event aanmaken

Type event
Vervolgens moet je het type event invullen (zie legenda hieronder).
Legenda
EXP - Beurzen en congressen
OPL - Opleidingsmodules
IW - Introductie workshop
SPD - Supervised practise day
MEN - Mentastics class
TDL - Trager for Daily life
PRE - Preferred training & education
PRO - Trager Professional development
VER - Verenigingsactiviteit, ledenvergadering of bijeenkomst
OV – Overig

Doelgroep
Vul ook de doelgroep in zodat het voor het publiek duidelijk is voor welke doelgroep deze activiteit is
bedoeld. Enkele voorbeelden van doelgroepen:









Practitioners
Studenten Trager Approach
Masseurs en massagetherapeuten
Stoelmasseurs
Sporters
Kantoor werkers
Geïnteresseerden in persoonlijke ontwikkeling
Etc.

Bij ‘Door wie’ vul je de organisator in.
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Datum
Bij Datum kun je kiezen uit twee opties, een meerdaags event en een ééndaags event.

Locatie
Vervolgens kun je de locatie omschrijving invullen. Houdt er rekening mee dat voor de meeste events
mensen zich aan moeten melden en dan de volledige adresinformatie en routebeschrijving krijgen.
De plaats, zodat mensen weten of de reisafstand haalbaar is.

Kosten en sprekers
De kosten van het event.
Eén of meerdere sprekers, trainers etc. Voor meerdere klik op ‘Item toevoegen’.
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Media
Vervolgens kun je een foto uploaden en eventueel een link naar een video op youtube of vimeo.
Ook kun je een pdf toevoegen met bijvoorbeeld aanvullende informatie of advertentie.

Zichtbaarheid
Heel belangrijk: geef aan of het event voor het publiek of alleen intern zichtbaar is.

Contact informatie
Voeg contact informatie toe, website, telefoonnummer en e-mail.

Opslaan
Let op: om te publiceren moet je het vinkje publiceren aanvinken vóór opslaan.
Publiceren doe je door op ‘Publicatie-opties’ te klikken en het vakje ‘Gepubliceerd’ aan te vinken.
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Belangrijk: Klik ‘Opslaan’ om het event op te slaan. Je kunt ook eerste voor ‘Voorbeeldweergave’
kiezen.
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Nieuwsbericht
Practitioners kunnen ook nieuwsberichten toevoegen. Het moet dan wel:



Nieuwswaardig zijn
Gerelateerd aan de Trager Approach of interessante ontwikkeling over een event

Denk wel aan copyright. Dus geen teksten van andere sites letterlijk overnemen. Bijvoorbeeld
omschrijven wat je eigen inzicht hierover is of welke indruk het maakte en vervolgens een link naar
de bron.

Inhoud toevoegen
Op het Home scherm, klik op ‘Inhoud toevoegen’.

Klik vervolgens op ‘Nieuwsbericht’

Titel en tekst
Vul de titel en de tekst van het bericht in.
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Samenvatting
Belangrijk: de samenvatting is wat er op het home scherm getoond word. Standaard is dat de eerste
aantal regels. Pas deze zo nodig aan.
Klik hievoor op ‘Samenvatting bewerken’

Afbeeldingen
Er zijn twee typen afbeeldingen. Een hoofdafbeelding (‘Foto’) en in de tekst in te voegen
afbeeldingen. Lees de instructie op het scherm. De hoofdafbeelding (‘Foto’) is verplicht.

Ook kan er een link naar een youtube of vimeo video getoond worden.

Zichtbaarheid
Belangrijk: geef aan of het nieuwsbericht publiek of alleen intern zichtbaar is.
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Opslaan
Belangrijk: klik op ‘Opslaan’ om het nieuwsbericht op te slaan.
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